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Geacht ISAAC-NF –lid,

Veel ISAAC-NF leden maken inmiddels al gebruik van ons interactieve voorleespakket Ssst de
Tijger slaapt.
Mocht u het pakket als ISAAC-NF lid nog niet hebben ontvangen kunt het tegen de
verzendkosten van 5 euro laten thuisbezorgen. Vul daarvoor het contactformulier in op onze
site met als onderwerp Voorleespakket 2017
Over 2 weken starten de Nationale Voorleesdagen 2018. Ons pakket staat ook dit jaar weer
in het teken van deze Nationale Voorleesdagen die gehouden worden van 24 januari t/m 3
februari 2018 ( http://www.nationalevoorleesdagen.nl/).
Deze week ontvingen wij het bericht dat de app Ssst de Tiger slaapt zowel voor Android als
IOS beschikbaar is gesteld.
IOS: https://itunes.apple.com/gb/app/ssst-de-tijger-slaapt/id1318763523?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosycrow.tiger
Nog een extra tip: http://www.engelsmetkleuters.nl/ Ssst de Tijger slaapt Bingo
Onderstaand nogmaals de tips die wij u vorige keer gemaild hebben:
Wij hebben alvast een vocabulaire gemaakt passend bij het boek “ Ssst De Tijger slaapt” voor
Communicator 5, Mind Express 4 en Grid 3.
Deze paginaset’s zijn te vinden via de volgende link.
Communicator 5: https://www.mytobiidynavox.com/psc/communicator/3174
Mind Express 4: http://www.mindexpress.be
Grid 3: https://grids.sensorysoftware.com/en/register
Ook hebben wij een lijst met interessante links voor u gemaakt, allemaal in het teken van
Ssst de Tijger slaapt. Van theatervoorstellingen tot handleidingen met spelsuggesties per
pagina:
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Theatervoorstelling Rotterdam 29 Jan
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/kaartverkoop/evenement/6278-nationalevoorleesdagen-sst-de-tijger-slaapt-door-ton-meijer
Theatervoorstelling Hoek van Holland 31 Jan
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/kaartverkoop/evenement/6278-nationalevoorleesdagen-sst-de-tijger-slaapt-door-ton-meijer
Burger Zoo afsluiting gratis toegang met boekje Zaterdag 3 febr
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/burgerszoo/
Voorleestips:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/
Gebaar Ssst de Tijger slaapt:
https://youtu.be/hsUrTQuCJVI
Liedje Ssst de Tijger slaapt:
https://youtu.be/OovAgjalGdo
Kleuteruniversiteit onderwijslessen, digibordles en meer producten te koop:
https://www.kleuteruniversiteit.nl/?s=Tijger+slaapt&post_type=product
Spreekbeurt over de Tijger:
https://www.wnf.nl/dieren/spreekbeurten/spreekbeurt-tijger.htm?gclid=EAIaIQobChMI7ChmeWR2AIVD4wZCh2RGgUSEAAYASAAEgKuYvD_BwE
Vertelplaten Ssst de Tijger slaapt:
https://www.bol.com/nl/p/ssst-de-tijger-slaaptvertelplaten/9200000081928074/?suggestionType=typedsearch
Handleiding Bibliotheken Ssst de Tijger slaapt, 24 pagina’s vol tips en spelsuggesties:
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/ssst-de-tijger-slaapt-leesbevorderingsprojecttijdens-de-nationale-voorleesdagen
Hier is ook een word sjabloon te vinden, lamineren en dan met een whiteboard stift te
gebruiken voor bijv. letters en woorden.
Voor nu alvast veel voorleesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Leonieke Wiertz,
namens het ISAAC-NF-bestuur

